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  087-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:54(  ؟. يرجح الذي فما آخر حديث مع ورفعه وقفه في اختلف حديث تعارض إذا - 1

 الرواية رجحا كذلك الحاكم ووافقه تيمية ابن)  غيره شيء يكن ولم هللا كان(  ورواية)  قبله شيء يكن ولم هللا كان(  حديث - 2

  ) 00:03:10(  ؟.الجمع إلى أو الترجيح إلى يصار فھل اCولى

  ) 00:14:36(  ؟ تعليقكم فما ناقته بضع فحوضه صالح)  النبي(  إK حوض نبي لكل قال للبربھاري السنة كتاب في - 3

  ) 00:18:35(  ؟. والصفات اCسماء باب في منه يؤخذ ھل بطة Oبن اOبانة كتاب - 4

  ) 00:25:39(  ؟ المنام في صوته يسمع أو ربه يرى أن المسلم يستطيع ھل - 5

 أبي فداك"  عبارة استعمال للخطباء يجوز فھل ؟ وفاته بعد والس]م الص]ة عليه الرسول خاطب أنه الصحابة بعض عن ثبت - 6

  ) 00:27:46(  ؟" . هللا يارسول وأمي

  ) 00:34:41(  ؟ المسجد تحية ركعتي حكم ما - 7

  ) 00:45:31(  ؟.فيھا يطمئن K من ص]ةُ  تبطل ھل - 8

  ) 00:47:19(  ؟. الغير بمحبة أو ؟ الغير بأعمال هللا إلى التوسل - 9

  ) 00:51:08(  ؟ عنده الحديث مصطلح بطلب المعاصرين من توصي من -  10

 ) 01:00:09. (  الغرباء على الشيخ تكلم.  الھاتف عبر أسئلة على أجوبة -  11

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

إىل آخر  )قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق، أخرج من الماء دخانًا، فارتفع ثم أيبس (  ... :السائل 
  .هذا قلت عنه إسناده جيـد, احلديث
  أي  :الشيخ 
  ؟ ...فكيف  :السائل 
  أما بالنسبة للحديث األول فال إشكال فيه؛ ألنه ليس مرفوًعا إىل الرسول عليه السالم : الشيخ

  لكن، ليس له حكم الرفع؟  :السائل 



هذا ليس , أما احلديث الثاين نتأمل فيه قليًال . له حكم الرفع حينما ال يكون له معارض من املرفوع :الشيخ 
  ، َمن الذى قد صرحه؟  ..صرًحيا يف 

  من الذي قال؟ : السائل
  ناس من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله كذا قالوا، هؤالء الناس :الشيخ 
  وكلمة قال ما هو املفروض قالوا؟ :السائل 
معليش، كان األوىل كذا ده حبث ثاين، لكن مشان حترير املسألة جيب الرجوع إىل تفسري الطربي  :الشيخ 

  . ...ن خزمية صفحة كذا ، مث اب...والبيهقي ىف الصفات 
  ؟ ...فإن كان ذلك؟ إن كان موقوفًا  :السائل 
  نفس اجلواب :الشيخ 
  إن كان مرفوًعا؟  :السائل 
  .إن كان مرفوًعا، حني ذاك يقدم األصح على الصحيح :الشيخ 
  موعد استاذنا مع اجلماعة، وأخبلص شغلي معهم  ... :السائل 
  .ن اهللا، وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاتهاه طيب، مع السالمة، يف أما :الشيخ 
  يقدم األصح؟  :السائل 
  .األصح على الصحيح :الشيخ 

  
  طيب مسألة متعلقة ومتفرعة من هذه، مسألة التسلسل يا شيخ، حديث عمران بن احلصني املعروف :السائل 
  .نعم :الشيخ 
كان اهللا ولم يكن ( و )يكن شيء قبله كان اهللا ولم ( يف البخاري  -كما تعلم   - احلديث ورد  :السائل 

  ؟ ...الرتجيح كال منهما أو يعين أذكر .. , وابن حجر كذلك.. ابن تيمية له يعين ترجيح  )شيء غيره 
  تْذُكر كالم ابن تيمية؟, أظن علْقت على رواية ابن تيمية يف أننا مل جند هلا :الشيخ 
كلتا   -، استشهاًدا بأنه ملا سئل الرسول صلى اهللا عليه وسلم أرجح )قبله ( ابن تيمية يقول رواية  :السائل 

؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه )معه ( أو من  )غيره ( أرجح من  )قبله ( : لكن يقول -الروايتني يف البخاري 
ذي ليس قبله األول ال( : قال, إىل آخر اآلية ))ُهَو اْألَوُل َواْآلِخُر (( : وسلم عندما سئل أو قال يف التفسري

كان اهللا ولم ( : يرجح رواية )األول الذي ليس قبله شيء ( : قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: فقال )شيء 



 )قبله ( هي تشمل  - يعين  - هي األرجح؛ ألن  )معه ( رواية : ، وابن حجر احلافظ يقول)يكن شيء قبله 
كان اهللا ولم يكن شيء معه ( ملا نقول ,  الروايتنيجنمع بني: يعين مجع قال )كان اهللا ولم يكن ( عندما نقول 

 ...، فكان هو مجع )معه ( فكأننا ألغينا  )قبله ( تدخل فيها، لكن لو رجحنا  )ولم يكن شيء قبله ( يعين  )
.  

  )قبله(هذا ما يالحظه ابن تيمية، هذا ملحظ ابن تيمية حينما يرجح رواية  :الشيخ 
  .احتماًال على احلديث اآلخر )قبله(هو يرجح رواية  :السائل 
  يثبت أن يكون معه شيء  :الشيخ 
  هو يرى أن يثبت أن معه شيء , نعم :السائل 
  نعم, هذا امللحظ الكبري :الشيخ 
  طيب أي الرتجيحني يعين؟ الرتجيح األول أو ترجيح ابن حجر؟ :السائل 
  يق على العقيدة الطحاويةهو أنا مع احلافظ يف هذا، وأظن ذكرت شيء من هذا يف التعل :الشيخ 
  ويف أول خملوق أوضح يعين يف الرد، لكن أنا أقصد من ناحية حديثية , ذكرت يف العقيدة الطحاوية نعم :السائل 
  نعم  :الشيخ 
و  )قبله ( لكن فيها كلمتني يعين خمتلفتني , خمرجها واحد واحلادثة واحدة, ملا تأيت رواية من طريق واحد :السائل 

  )غيره ( 
  نعم  :لشيخ ا

  فهل هنا جنمع أم نرجح؟  :السائل 
  .الرتجيح عند العجز عن اجلمع, اجلمع و ليس الرتجيح ...هذا هو األصل  :الشيخ 
  لكن اجلمع يكون عندما تكون روايتني يعين :السائل 
  صحيحتني :الشيخ 
احلادثة واحدة يعين , حصنيهذه حادثة واحدة وراوي واحد عمران بن , أيوة، لكن هذه مو هو روايتني :السائل 

  .خمرجني خمرجها واحد
  ما تصري روايتني يف حديث واحد؟ :الشيخ 
 - خمرجها واحد يعين القائل واحد، لكن إذا قال مثًال حادثة واحدة لكن صحابيان خمتلفني أحدمها قال  :السائل 

  نقول باجلمع؟ وّال بالرتجيح؟  فهل هنا أيًضا. عندما يكون خمرجها واحد وراويها واحد, كلمة والثاين  - يعين 



واختلفت الروايات فال بد من أن يصري اجلمع، أما ملا , األصل أن يكون املخرج واحد, هو هذا األصل :الشيخ 
بتكون املخرج خمتلف يعين صحابيان رويا حديثًا أحدمها يرويه بلفظ واآلخر يرويه بلفظ آخر، فهنـا إذا كان أيًضا 

ال ينظر فيه احتد , فالرتجيح مبدأ عام, يؤخذ باألصح ...يصري كما قلنـا بالنسبة هلذا  أمكن الرتجيح فبها وإال
  فأنا ما أدري مل أنت تدندن حول هذه النقطة بالذات؟, املخرج أو اختلف

  . ...دائما فاصل يف مسألة اجلمع  -يعين  -لعله يكون لنـا فيه  :السائل 
إذا كانت احلادثة متحدة والرواة خمتلفون فال بد من اجلمع،  -أيت مبثال ن ... -اجلمع املطلق يعين مثًال  :الشيخ 

لعلكم  - يف القرآن مثًال يف بعض األحكام , أما إذا كانت احلادثة خمتلفة فحينئذ تُعمل كل حادثة بذاا
  ))قـََبٍة ُمْؤِمَنٍة فـََتْحرِيُر رَ (( يف مكان آخر  ))فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة ((  -تساعدونين على تذَكر احلكم اآلية 

  نعم  :السائل 
أما إذا اختلف , ))مؤمنة (( فلو احتد هذا التحرير يف حكم واحد فيؤخذ بالزيادة اليت جاءت وهي  :الشيخ 

فهناك الرقبة املطلقة ال ُجتزِي؛ ألا , )رقبة مؤمنة ( احلكم فُيعمل باملطلق يف آية حترير رقبة، ويؤخذ باملقيد يف 
أي نعم، أما حينما يكون , فت باملؤمنة، وهنا أُْطِلقت فيؤخذ باإلطالق، هذا إذا اختلف املخرجقـُيَدت ووص

  . ...احلادثة واحدة ال يَهم حينذاك إذا كان املخرج متحًدا أو خمتلًفا ليه؟ 
  إذا أنت تقول يا شيخ بقول احلافظ؟  :السائل 
  أي نعم  :الشيخ 
  اجلمع بني الروايتني أوىل؟ :السائل 
  .وهذا ما قلته لك :الشيخ 
  طيب، هذا السند واملسألة نفسها :السائل 
  تفضل :الشيخ 
: حدثنا اخلالب بن األسلم قال: يقول - هذا من ابن جرير يف تفسريه  - حدثنا اخلالب بن أسلم  :السائل 

: قال - البخاري ونالحظ كلها عن طريق األعمش يف رواية  - أخربنا املسعودي : أخربنا النضر بن اُحلَمري قال
  أخربنا جامع بن شداد عن صفوان بن حمرز: أخربنا املسعودي قال

  عن :الشيخ 
  عن صفوان بن حمرز  :السائل 
  صفوان بن حمرز، نعم :الشيخ 



، فتلك كلها من طريق األعمش، عن )كان اهللا ولم يكن شيء معه (  - يعين  - ففي هذه الرواية  :السائل 
وان إّال هذه عن املسعودي، وقبل املسعودي رواه عنه النضر بن محري وعن طريق األعمش عن جامع عن صف

  النضر رواه خالب بن األسلم ما رأيك فيه؟ 
اهللا يبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم صاحل  ...اهللا حيييكم  ...السالم عليكم ] يتكلم هاتفيا [  ... :الشيخ 

كما تعلم السفر قطعة من العذاب ونسأل اهللا عز وجل   ...ال بد بارك اهللا فيك  ...عساك طيب  ...األعمال 
  كيف صحتك؟   ...أن يأجرنا على ما يصيبنا من املتاعب واملصاعب يف سبيله عز وجل 

  نعم سؤالنا عن هذا السند ما هو أخريًا؟ :الشيخ 
للسند وجدنا أّن  يعين هو، فلما رجعنا )غيره ( و )قبله ( قلنا أنه تلك الروايات عن األعمش وفيها  :السائل 

، يعين شوف هل هذا ممكن )معه ( هذا السند فيما اطلعنا عليه الوحيد الذى عن طريق املسعودي و لكن فيها 
  يرجح رواية معه؟ 

  هذا السند بال شك يستشهد به لكن ال حيتج به؛ ألن املسعودي هذا كان اختلط :الشيخ 
النضر : بغداد، ورواية البصريني عنه صحيحة، وقبله بصريونأنه اختلط يف , نعم، تأكدنا من االختالط :السائل 

  .البغدادي وأيًضا ورواية البصريني عنه صحيحة ...وخالب وكان اختالطه قبل أن ميوت بسنتني، وكان يف بغداد، 
  نعم  :الشيخ 
  وكان النضر من البصريني وكذلك خالب  :السائل 
  الختالطيعين هذه الرواية رواها عنه يف حالة ا :الشيخ 
  ال إذا، هل هم قالوا كذا أنه اختلط قبل أن ميوت بسنتني :السائل 
  الراوي يف أي حال روى عنه؟ ... :الشيخ 
  .قالوا رواية البصريني عنه صحيحة :السائل 
  أي هذا بصري؟ :الشيخ 
  .وهذا بصري  :السائل 
  فإذا كان كذلكبه،  ...أنا ال أستحضر هذا التفصيل الذى  ...النضر بن محري  :الشيخ 
  فإذا كان كذلك؟ :السائل 
  .فيكون السند صحيًحا :الشيخ 
وهنا خمرجها , ألن هناك خمرجها األعمش )معه ( وإذا كان صحيًحا؟ هل نقول هذه الرواية ترجح إًذا  :السائل 



  عن طريق املسعودي؟
  طيب احلافظ ابن احلجر َلما رجح ذلك بناًء على ماذا؟ :الشيخ 
( تدخل يف  )قبله ( أن , الكلمتني نفسها  ... -يعىن  -، وأن )معه ( و  )قبله ( بناًء على  رجح :السائل 

، على هذا )معه ( فنكون ألغينا معىن  )قبله ( لكن لو قلنا , قبله ...، إذا قلنا معه فما نكون ألغينا كلمة )معه 
  .املعىن

  .طيب، هذا يؤيد ترجيح احلافظ ابن حجر :الشيخ 
  . ...عم ن :السائل 
  يعين هذا يزيد ترجيح احلافظ قوة  :الشيخ 
  هذا, نعم :السائل 
  أنا بقول إذا كان الذي ذكرته أنت أن هذا روى عنه قبل االختالط فيكون السند صحيًحا  :الشيخ 
  بالتايل يرجح ترجيح احلافظ  :السائل 
  يؤيد  :الشيخ 
  يؤيد  :السائل 
  قال أن هذا وأمثاله روى عنه قبل االختالط؟ من هو؟ من الذي, اي نعم، من الذي قلت :الشيخ 
  قالوا أنه رواة العلم, ال، مو قالوا قبل االختالط :السائل 
  . ... :الشيخ 
  نعم، أنا أقول الزمهم، ألم قالوا رواية البصريني عنه صحيحة  :السائل 
  من الذي قال هذا؟ مش مهم يعىن تذكر كلهم :الشيخ 
  ا يعين الذب  لكن رمب ... :السائل 
  يف التهذيب يعين مذكور هذا؟  :الشيخ 
  عند القدري الذى ذكره  :السائل 
  !القدري  :الشيخ 
  قدري اللي ذكره ... :السائل 
  . ...على كل حال هذا  :الشيخ 
  .احلافظ كذلك ... :السائل 



  يف التهذيب :الشيخ 
  قدري ...يف التهذيب يعين ما أظنه  :السائل 
  ابن جرير و هذا  :الشيخ 
  ))وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء (( هذه رواها ابن جرير يف تفسري اآلية السابعة من سورة هود  :السائل 
  ماذا بعد صفوان؟, السند هنا انتهى إىل صفوان ...طيب  :الشيخ 
  عن عمران :السائل 
  عن عمران؟ :الشيخ 
  .عن عمران كلها عن عمران، نعم  :السائل 
  د يف كتاب شرح السنة للرباري أنه قالور  :السائل 
  كتاب السنة ملن؟  :الشيخ 
  أستاذ ...الرباري هذا خمطوط  :السائل 
  ما أعرف هذا الكتاب ...لذلك  :الشيخ 
إن لكل نبي حوض إال صالح فإن ( : يتحدث عن حوض النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ...ذكر  :السائل 

  . )حوضه هو بضع ناقته 
  طيب هل ذكره بدون سند؟ , هذا شيء غريب : الشيخ

  يعىن، طبع أو سيطبع؟ ...أقول  :السائل 
  . ...الكتاب سوف يطبع  :السائل 
  سوف يطبع؟ :الشيخ 
  سوف يطبع نعم  :السائل 
  طيب، هذا خمطوط؟ :الشيخ 
  الكتاب ...هذا , ُحقق اآلن :السائل 
  الصفات حنبلي هو ...ة، أظن هذا متكلم فيه طيب الصفح ...طيب وين ال ذاكر السند ؟  :الشيخ 
  ؟ ...يف أي قرن  :السائل 
  . ...الرابع  :السائل 
  هل هو كذلك؟ الرباري هذا؟, أنا يف ذهين أن هذا متكلم فيه من حيث غلوه يف الصفات :الشيخ 



  .إمام أهل السنة يف عصرهعندما حتدث عنه احملقق أتى بأقوال األئمة بأم يثنون عليه، وكان يعترب هو  :السائل 
، لكن ...هو يُثَىن عليه من حيث أنه كان حيارب املبتدعة، وكان يتمسح يف السنة وىف العقيدة السلفية  :الشيخ 

يف كثري من أمثال هؤالء غلو وتطرف، مثًال كابن بطة احلنبلي صاحب اإلبانة، فهو على هذا النمط، لكن هو 
ا، ليس كل من   يروى ما هب ودب من أحاديث، حىت ما كان منها متعلًقا بالصفات، فهذه نقطة مهمة جد

يكتب يف الصفات يكون متَحقًقا فيما يذكر من الروايات، وعلى كل حال هذا االستثناء املذكور يف هذه الفقرة 
صم طائفة  وما أظنه يِصّح يف أحاديث احلوض املتواترة، وىف كتاب السنة البن أىب عا -يعين أول مرة مسعت به  - 

كبرية من األحاديث الواردة يف احلوض وليس فيها مثل هذا االستثناء، فهو أقل ما يقال فيه أنه غريب وينبغي 
  .التوقف عن البّت أو اجلزم به، حىت أن يأيت من طريق تقوم احلجة به

اإلبانة  ...ات مثًال؟ هل يؤخذ عنه يف األمساء والصف ...على ذكر ابن بطة كتابه اإلبانة الصغرى الذي  :السائل 
  الكربى أو الصغرى؟

ما أستحضر اجلواب اآلن، عندنا يف املكتبة الظاهرية نسخة خطية من االبانة مشوشة الرتتيب، وكانت  :الشيخ 
أصاا املاء وحما كثريًا ِمن كتابتها، وكنت استفدت منها أشياء كثرية منها فتجلى يل أّن ابن بطة من احلنابلة  ...

دهم شيء من الغلو يف إثبات الصفات، وقد يثبتون صفة بروايات ال تصح أسانيدها، وإن صحت فال الذين عن
موقوفة وإما مقطوعة، وعلى حنو هذا الدارمي يف  - يعىن  - تصح نسبتها إىل الرسول عليه السالم؛ ألا تكون إما 

ا، وينبغي تصف ...رده على املريسي،  ية الروايات الضعيفة وإبعادها عن العقيدة واحلقيقة أنه هذا املوضوع هام جد
لإلمام  "للعلي العظيم " أو  "العلو للعلي الغفار " الصحيحة، وهذا ما حاولت القيام به حينما اختصرت 

إماًما يف هذا الصدد، ومع ذلك تساهل يف ذكر بعض الروايات  - كما تعلمون   - كون االمام الذهيب   ...الذهيب، 
اهد أّن اهللا عز وجل يقعد معه النيب صلى اهللا عليه وسلم على عرشه، وهذه رواية تلقاها الكثري ومنها مثًال رواية جم

قال رسول اهللا صلى اهللا : عقيدم كأنه حديث مرفوع عن الرسول عليه السالم، مع أنه لو قال جماهد ...ممن 
مل يرفعه  -أوًال  -فكيف وهو عليه وسلم يف حديث فقهي لكان هذا احلديث مرسًال وال يثبت به حكم فقهي، 

هو يف العقيدة وليس يف الفقه، ومع ذلك تَلقْوه على طريقة التسليم أو : إىل الرسول عليه السالم، وثانًيا
  .املَسلمات، فاحلقيقة ينبغي االحتياط يف مثل هذه القضايا

  . ... :السائل 
  . ...هذا حيتاج إىل شيء من السياق، التعارض عندك  :الشيخ 

  يا اهللا، حنن معكم على املوعد إن شاء اهللا



  اهللا يبارك فيك  :السائل 
  لكن باقي يل موعد إخوانا  :الشيخ 
  عشر دقائق  :السائل 
  مخس دقائق تقريًبا  :الشيخ 
  طيب على ذكر كتايب السنة وكتاب الدارمي :السائل 
  نعم :الشيخ 
  خترجيه؟اجلواب، كتاب السنة ما أكملت  ...السؤال  :السائل 
  أي نعم :الشيخ 
  طبعة أخرى أو ملاذا؟ ...هل هذا يعىن تستمر  :السائل 
  ال، هذا قضية أنه سنتمم التحقيق هذا يف علم الغيب :الشيخ 
  يعىن ما هو موجود اآلن؟ :السائل 
فت ِمن األخ نعم نعم، هل سنتفرغ إلمتامه أم ال فهذا يف علم الغيب، أما ملاذا؟ فذلك ألنين كنت قد ُكل  :الشيخ 

ملا طال األمد  -انشغال يف أمور أخرى  ...ألنه أنا يف عندي  -زهري بتحقيق هذا الكتاب، فلما طال األمد 
التخريج وطبعه   ...يبدو أنه قد تسىن له من أحل عليه بطباعة كتاب من أهل السنة، ولذلك أخذ اإلحتاف قبل أن 

  .املستقبل ...كما ترون، أما هل سنعود؟ فاهللا أعلم هذا 
  كتاب الدارمي طبع المسك مع املنت والتخريج  :السائل 
الكتاب يعين  ...هذه أعمال جتارية، مع األسف، وذه املناسبة لقد رأينا ما هو أعجب من ذلك،  :الشيخ 

 لعلكم تذكرون، رأيت كتابًا ُنِسب إىل ابن قدامة احلنبلي وهو ليس له، وتـََقصُدوا من ذلك من أجل الرتويج
ا، يستغلون أمساء بعض  للكتاب يف البالد السعودية، اآلن الناشرون عندهم طرق يف التجارة بالكتب عجيبة جد
  .املشهورين يف سبيل نشر الكتاب، ولو أن يُنَسب الكتاب لغري مؤلفه، فهذا سهل بالنسبة لذاك مع األسف نعم

  ؟...كتاب ذم التصوف   :السائل 
  ف ملني هو؟ ذم التصوف؟ ذم التصو  :الشيخ 
  ذم التصوف  ...فيه كتيب  ... :السائل 
  . ...مكتوب حتقيق الشاويش  ... :السائل 
  ... :الشيخ 



  هذا البن قدامة :السائل 
  .تفضل . البن قدامة؟ ال هو ليس طباعة زهري؛ طباعة اخلليل :الشيخ 
  هل ميكن لإلنسان أن يرى ربه أو يسمع صوته يف املنام؟  :السائل 
أما أن يُرى يف املنام فاألمر واسع؛ ألنه القضية أشبه ما يكون باخليال؛ ألنه اهللا كما قال عليه السالم يف  :الشيخ 

قال  )إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ( : رواية من روايات حديث الدجال َلما وصفه عليه الصالة والسالم قال
أما عن الرؤية املنامية فهي رؤيا خيالية،  )موت وإن أحدكم لن يرى ربه حتى ي( : يف رواية يف صحيح مسلم

 ...وتُنسب رواية إىل اإلمام أمحد بأنه رأى ربه كذا مرة، واهللا أعلم بصحتها، أما أن يسمع الصوت فهذا 
  .مستحيل إال أن يكون برضو يف هذا أيًضا

  )أتاني ربي في أحسن صورة ( نعم، حديث  :السائل 
  املنام  حديث صحيح هذا، هذا يف :الشيخ 
  .أيوة يف املنام، هو إًذا هو يثبت الرؤية يف املنام :السائل 
  لكن هو السؤال إن كان عاما مل يكن يف خصوص الرسول عليه السالم؟ :الشيخ 
  فهل هو خاص بالرسول؟ :السائل 
  ... :الشيخ 
ذا احلديث أو أن اإلمام أمحد  ابن تيمة يقول جبواز هذا، أن يرى اإلنسان ربه يف املنام، مستدال  ... :السائل 

  .يعين رأى ربه يف املنام
االستدالل باحلديث ال يِصح؛ ألن : أجبت حنو هذا، لكن أنا أختلف عما تنقُله عن ابن تيمية، نقول :الشيخ 

هذا ليس فيه عموم إمنا هو خصوصية للرسول عليه السالم، لكن من حيث اإلمكان اخليايل الذي ال حدود له 
  .هذا ممكن

( : ثبت عن بعض الصحابة أم خاطبوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته مثل قول أبو بكر ... :السائل 
  ؟"أبتاه أجاب ربا دعاه " : ، وكان عبد اهللا بن عمر وقول فاطمة)طبت حيا وميًتا يا رسول اهللا 

  ابن عمر ايش؟  :الشيخ 
فداك " : فهل يِصح أن خياطب الرسول بقول بعض الناس أو اخلطباء "السالم عليكم يا رسول اهللا "  :السائل 

  بصيغة النداء مع عدم االعتقاد أنه يسمع يعين الرسول؟ "أىب وأمي يا رسول اهللا 
بال شك هذه الروايات اليت ذكرا هي ثابتة، ومثل هذا النداء من حيث األسلوب العريب يعىن سائد  :الشيخ 



طفال مثًال والبالد و و إىل آخره، والليل والنهار والشمس والقمر إىل آخره، وال يرتتب وجائز، فالعرب ينادون األ
فضًال عن عامتهم، وال خيفاكم أن هذا من  ...من وراء ذلك شيء، لكن خيتلف األمر اليوم عن ذاك الوقت 

قائًما، لكن سابًقا كانت اإلشراك باهللا عز وجل يف دعائه، فحينما نتساهل يف مثل هذا النداء الذى كان سابًقا 
عقيدة التوحيد ساملة من أقذار وأوساخ الشرك األصغر فضًال عن الشرك األكرب، وليس األمر اليوم كذلك، هلذا ال 
حيسن باخلطيب أن يدفع باب اإلشكال هذا على عامة الناس؛ لبعدهم عن فهمهم للتوحيد الصحيح، أنت قلت 

يعتقد أن املنادى ال يسمع، لكن ما رأُيك اليوم يف خاصة املسلمني  آنًفا كلمة حق وهو بأن هذا الذى ينادى
وعلمائهم ماذا يعتقدون يف املوتى بصورة عامة؟ وخباصة املوتى بصورة خاصة؟ هل يعتقدون أم ال يسمعون أم 

ذلك  أم يعتقدون أّن املوتى يسمعون وهلم يف - وجادلنا عشرات منهم  - أم يسمعون؟ الذى أنا أعرفه أم 
اآليات البينات يف عدم مساع " : شبهات كثرية، ولسنا اآلن يف صدد لبيان ذلك، لكن لعلكم رأيتم كتابًا بعنوان

ومقدميت هلذا الكتاب يف حنو مخسني صفحة، وهناك أنا عاجلت هذه املسألة  "األموات عند احلنفية السادات 
مون أن من احلكمة أن يَُكلم املسلم الناس على قدر باألدلة، وأكدت أن املوتى ال يسمعون، ولذلك أنتم تعل

َكلموا الناس على قدر " : عقوهلم كما جاء يف صحيح البخاري من حديث عِلّي موقوفًا عليه رضى اهللا عنه قال
من  فنحن إذا نادينا وعقيدتنا ساملة وننادي كما نادى أبو بكر وغريه "عقوهلم، أتريدون أن يَُكذب اهللا ورسوله؟ 

الصحابة، لكن الذين حولنا ما يفهمون أن هذا النداء ليس من باب االستغاثة وليس من باب االستعانة، فحينئٍذ 
ينبغي أن ندع هذا، وأن نعاجل عقيدة الناس حىت تستقيم على الكتاب والسنة، بعد ذلك ميكن استعمال هذا 

جيوُز فعله يف كل مناسبة، وذا القدر كفاية ] كذا [ األمر الذي أحسن أحواله أنه جيوز، ولكن ليس ما كل جيوُز 
  واحلمد هللا رب العاملني، حسًنا اتفقنا أليس كذلك؟ 

اجلماعة جايني من املنطقة الشرقية، وحننا بنشرتك معاهم يعىن باألسئلة، إذا الشيخ  ...يا شيخ ناصر،  :السائل 
  ناصر عنده أسئلة

  حنن ذَكْرنا :الشيخ 
  حنن نستفيد إن شاء اهللا  ...وا قبل العصر لن ينته :السائل 
  اصرب قليًال حنن ذَكْرنا إخوانَنا أننا على موعد مع :الشيخ 
  حنن جينا قبل كل شيء نريد ُنَسلم عليك :السائل 
  َسلَمك اهللا  :الشيخ 
  .وُخنربُك أننا حنبك يف اهللا :السائل 



  جزاك اهللا خري  :الشيخ 
  هلا لكن نكرر هذه احملبة وليست أول مرة نقو  :السائل 
  وأحبك اهللا :الشيخ 
أتينا لِنسلم وندعوك يف دارنا  ...على طاعة اهللا، وثانًيا  ...وأيًضا حنب اإلخوان الطيبني إن شاء اهللا  :السائل 

  للقيمات خفيفة
  اهللا يبارك فيك :الشيخ 
  اوكذلك للفائدة تفيدنا وتفيد اإلخوان عندنا يف املنطقة يف حين :السائل 
  فيكم اخلري والربكة أنت تفيد الناس إن شاء اهللا  :الشيخ 
ا، والوقت ما يتسع لنا ومنها ما هو خاص ومنها ما هو عام، : اهللا املستعان، ثانًيا :السائل  عندنا أسئلة كثرية جد

بأس به، فاإلخوة  أمر يفيد املسلمني ال ...وما كان يف بالنا أسئلة لكن َلما حضرنا زادت األسئلة عندنا اآلن و 
  إذا كان عندهم أسئلة حنن تكون الفائدة للجميع، ما حنرمهم إن شاء اهللا من األسئلة، ونستفيد منها

  جزاك اهللا خري  :الشيخ 
  .حتدد لنا موعد إن شاء اهللا ...أقول لك طلبنا أنك  ...وأما حنن فنجدد طلبنا،  :السائل 
  مس القريب فهل َجد شيء؟ أنا تكلمت مع الدكتور زاهر باأل :الشيخ 
  يعىن مساء هذا اليوم؟ :السائل 
  انن :الشيخ 
  خالص اهللا حيييك  :السائل 
  الليلة؟ :السائل 
  الليلة :السائل 
  .احلمد هللا :السائل 
  ألنه ما عندي الوقت عندي حمجوز، إال هذه الليلة فهي على حسابكم، هههه :الشيخ 
  فيكم بارك اهللا فيكم بارك اهللا  :السائل 
  .الصحة والعافية ...إن شاء اهللا  :السائل 
  أشكل علي  ...عندي سؤال يا شيخ  :السائل 
  .تفضل  :الشيخ 



إذ جاء ثالثة نفر، فأقبل اثنان  ...بينما نحن حول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ( : فيه حديث :السائل 
بدون صالة ركعتني، وكذلك حديث آخر يف ففيه اجللوس  )وأدبر الثالث، فأما أحدهم فوجد فرجة وجلس 

باب الرخصة يف اجللوس يف املسجد واخلروج منه بغري صالة، وذكر حديث  : سنن النسائي بوب له النسائي بقوله
فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلى ركعتني مث جاءه املعتذرون من : كعب بن مالك الطويل الذي فيه

فتبسم تَبسم الـُمْغَضب مث دعاين فجلست بني يديه ففيه اجللوس أيًضا بدون صالة، فهل فأقبلت : املنافقني، قال
بأن الذي يدخل املسجد ال لغرض الصالة وإمنا حللقة علم أو ملثًال لدعوة شخٍص ما أو لغري : نستطيع أن نقول

  ؟...ذلك هل هذا ممكن أن يدخل يف 
أنه َدَخل من خارج  -خاصة احلديث األول الذى جلس يف الفرجة  -أوًال ليس يف ُكل من احلديثني  :الشيخ 

املسجد َطول إىل احللقة، ممكن أن يكون صلى يف جاِنٍب من جوانب املسجد، مث أتى إىل حلقة الرسول عليه 
ملسجد يرد السالم فجلس حيث إذا تراه، لو كان احلديث ُمَصرًحا بأن هذا الذي جلس يف احللقة مل يصلي حتية ا

السؤال، أما هو ليس فيه هذا التصريح فليس فيه إشكال، كذلك حديث طلحة ليس فيه هذا التصريح، لكن 
جياب عنه جبواب آخر وهو أن األمور العارضة واملفاجئة ال تُعاجل بالنظام العام واملبدأ العام، لكن بالنسبة إلينا حنن 

حلديث الصريح الذي عاجل مثل هذا املوقف الذى تتصوره أنت باعتبارنا مكلفني فهنا جيب علينا أن نُعِمل ا
حبديثيك، وهو ليس بالضروري أن يكون كذلك كما ذكرنا، فقد وقع يف زمن الرسول عليه السالم مثل هذه 

ا أعين غري وأن )ُقْم َفَصل رَْكَعتَـْيِن : َال، قَالَ : يَا ُفَالُن َأَصلْيَت؟ قَالَ ( : الصورة اليت تتصورها وكان اجلواب
  .حديث سليك الغطفاين مع أن حديث سليك الغطفاين حجة أقوى

  ذاكره يف اجلمعة هذا أنه جاء :السائل 
  .إذا كان مع أنه حديث سليك الغطفاين أقوى: أنا أقول :الشيخ 
  .يف الثبوت ال يف الداللة :السائل 
كل حال احلديث الذي أشرُت اليه،   أقوى يف إثبات حتية املسجد قبل اجللوس، لكن أنا أذكر على :الشيخ 

الشك  -احلديث يف صحيح مسلم ورمبا يكون يف البخاري أيضاً من حديث أىب قتادة األنصاري أنه هو أو غريه 
ُقْم : َال، قَالَ : َأَصلْيَت؟ قَالَ ( : دخل املسجد والرسول جالس فيه فجلس عنده فـََقاَل له -من عندي اآلن 

 ركعتين ثم ليجلس ( : املشهور مث ذكر احلديث )َفَصل وىف الرواية  )ِإَذا َدَخَل َأَحدُُكُم اْلَمْسِجَد فلُيَصل
، هذا حديث أيب قتادة يف غري يوم اجلمعة، ومن القواعد العلمية )َفال َيْجِلْس َحتى ُيَصلَي رَْكَعتَـْيِن ( : االخرى

احلديث الذي ليس صريح الداللة، فال جيوز إمهال العمل الفقهية أن احلديث الصريح يف الداللة يـَُقدم على 



أنه يُؤَخذ من : سبق اجلواب عنه، واآلخر: حبديث أيب قتاده للحديثني الذين ذكرما لسببني أو أكثر، أحدمها
دم لو كان كل من احلديثني الذين ذكرَما صريَح الداللة يف ع: األحكام الزايد فالزايد، فيمكن حنن أن نقول

لكن هنا جاء تشريع جديد على حنو ما كنا نتحدث باألمس القريب : التحية وأن الرسول أقر ذلك، فسنقول
ممكن أن جتد أحكام جديدة، فهنا حديث أيب قتادة النصارى صريح يف هذا : حول حديث املسيء صالته، قلنا

أن حديث اجلمعة أقوى ِداللة : كالمياملوضوع، جلس فأمره أال جيلس إال بعد التحية، قلت آنفاً يف تضاعيف  
ملاذا؟ ألنه ُيَصور لنا اهتمام النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف األمر بالتحية أكثر من حديث أيب قتاده، ألن كون 

الرسول يف حلقة عادية يف املسجد ويرى رجًال جيلس عنده فيأمره بالتحية شيء، وكونه خيطب يف الناس فيقطع 
ُقْم َفصل : َال، قَالَ : يا فالن َأصلْيَت؟ ، قَالَ ( : َعلَم هذا الذي دخل وهو سليك الغطفاين فَيَقوَل َلهُ خطبته لِيُـ 
ِإَذا جاء َأَحدُُكُم يوم الجمعة واإلمام يخُطب فلُيَصل ( : مث يلتفت إىل مجهور املصلني احلاضرين فيقول )رَْكْعتين 

ية حتية املسجد أكثر من حديث أيب قتادة؛ ألننا نعلم أن النيب صلى اهللا فهذا يؤكد أمه )ركعتين وليتجوز فيهما 
األمر  )واإلمام يخطب فقد لغوت . أنصت: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة( : عليه وآله وسلم كان يقول

ذا باملعروف والنهي عن املنكر الذي هو واجب من الواجبات يسقط آنَِئٍذ واخلطيب خيطب، فإذا كان األمر هك
الذي ينهاه عن األمر باملعروف والنهي عن  - يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، لكن الرسول يأمر الداخل 

يف  - إن مل نقل من العلة  -يأمره أال جيلس إال بعد أن يصلي التحية، وال خيفاكم مجيًعا أن من احلكمة  - املنكر 
معة لصاحبه أنصت أن يف ذلك صرفًا له وللمأمور عن اإلصغاء ي الرسول عليه السالم أن يقول الرجل يوم اجل

للخطبة، ال شك أن الذي يدخل يف التحية أنه ينصرف أكثر وأكثر عن اإلصغاء للخطبة، فإن كان األمر كذلك 
ر هذا أن يفعلوا كما أم.. مث وجه األمر العام إىل  )ُقْم َفصل رَْكْعتين ( : قال عليه السالم -ومع هذا كله  - 

  .اإلنسان حينما يدخل واخلطيب خيطب
إًذا، نعمل النص الصريح ونَرجُحه على النص الذي مل يصرح بعدم التحية، مع تطريق احتمال أن ذلك كان قبل 

  .شرعية التحية أو قبل األمر ا على األقل
  يعين الذي جعلين أنا أقدم على هذا  :السائل 
  نعتب عليك حنن نشكركم بارك اهللا فيك حنن ال  :الشيخ 
  جزاك اهللا خري :السائل 
  .يعىن حىت لو كان السائل خمطًئا فهذا اخلطأ جيرنا إىل الصواب، ففيه خري كثري :الشيخ 
  . ...أيًضا يل مالحظة  :السائل 



  نعم  :الشيخ 
أال أقدمه على  إذا أمكن اجلمع وكأنه يريد يقول األخ أنه اآلن هو كالمكم واضح، فإذا أمكن اجلمع :السائل 

  الرتجيح؟ 
هو ليس ترجيح هنا بارك اهللا فيك، الرتجيح هو تقدمي نص على نص من حيث أنه أقوى، هذا هو  :الشيخ 

اجلمع الذى كنا فيه، مل نكن يف صدد الرتجيح، ُكنا يف صدد اجلمع، التحية مسكوت عنها يف احلديث األول 
  .والثاين، هذا مجع وليس ترجيحوالثاين، التحية مأمور ا يف احلديث األول 

  فهو ذكر مجع آخر  :السائل 
  وهو؟ :الشيخ 
وهو أن األمر ملن دخل للصالة، ملن أراد أن يدخل املسجد فيصلي فهو مأمور أن يركع ركعتني، أما من  :السائل 

  عدخل املسجد لكي يستمع إىل خطبة غري اجلمعة دخل املسجد ليستمع إىل درس فهو ليس مبأمور هذا مج
  .حديث أيب قتادة يرد هذا، حديثه األول، ألنه دخل املسجد وجلس يف حلقة الرسول :الشيخ 
  نعم :السائل 
  .نعم، غريه :الشيخ 
  . ...شيخ اهللا يبارك فيك، عندنا سؤالني  :السائل 
  تسمحوا؟ :الشيخ 

  .نعم: سائل آخر 
  .تفضل  :الشيخ 
( : أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال "رتغيب والرتهيب صحيح ال" فيه حديث يف : السؤال األول :السائل 

يف هذه األيام يعين كثري من  )إن الرجل ليصلي ستين عاًما ال تقبل اهللا له صالة يتم الركوع وال يتم السجود 
  باطلة من هذا احلديث؟ ...وينقر الصالة، قال فهل حكم صالته  ...الناس ما يتم الركوع 

أن املسألة مهمة، فيجب أن تِصَف لنا تلك الصالة اليت تسأل هل هي باطلة أم ال، فما احلقيقة  :الشيخ 
  صفتها؟
  صفتها أنه يكون حال الركوع لكن ظهره يف ال :السائل 
  .آه فهمت اآلن، نعم هذه صالة غري صحيحة :الشيخ 
  فتكون صالته باطلة؟ :السائل 



ناس تَقع على أهل العلم الذين يسكتون على أخطائهم وال تكون صالته باطلة، لكن مسؤولية هؤالء ال :الشيخ 
يعلموم، فريون هؤالء العامة ينقرون الصالة نقرًا، كما فعَل املسيء صالته، حيث كان ال يطمئن فأمره عليه 

يا : وقالالسالم بأن يعيد الصالة املرة األوىل والثانية والثالثة حىت تَنبه الرجل إىل أنه ال حيسن الصالة، فاعرتف 
رسول اهللا إين ال أحسن غريها فعلمين، فقال له عليه السالم احلديث املعروف، وقد جاءت األحاديث صرحية يف 

  .نعم، غريه. إبطال صالة من ال يطمئن يف الركوع والسجود وما بني ذلك، فيجب تعليم هؤالء قبل أن نؤاخذهم
اللهم إين أتوسل " مبحبيت للشيخ ناصر أو  -مثًال  - " اللهم إين أتوسل إليك" : مثًال لو أنا قلت  :السائل 

  جيوز هذا؟ "إليك مثًال بأعمال الشيخ ناصر الصاحلة 
  .ال، هذا ما جيوز ما جيوز؛ ألن الشيخ ناصر هو فرد من أفراد األمة :الشيخ 
  ... :السائل 
ى اهللا عليه وسلم فهذا جيوز؛ ألنه مقطوع أتَوسُل إليك حبيب حملمد صل: امسح يل، امسح يل، لكن لو قلتَ  :الشيخ 

  .نعم. به
  
  

، فهل جيوز هذا ...هكذا ورد  "اللهم إين أتوسل إليك بأعمال الشيخ ابن تيمية الصاحلة "  ... :السائل 
  التوسل؟
  أتَوسُل إليك يا ريب بأعمال رسول اهللا، هكذا؟: اآلن، يعىن كما لو قلت: أقول لك :الشيخ 
  ممكن؟ :السائل 

  تقول سؤالك هكذا؟ :لشيخ ا
  .نعم :السائل 
  ال، ال ميكن :الشيخ 
  باحملبة إًذا؟ :السائل 

  .احملبة تتعلق بك، فيجوز؛ ألن هذا عمٌل صاحل :الشيخ  
الشيء اللي أعلمه أنا أتوسل به، أما الشيخ ابن تيمية ال أعلم أعماله أنا، يعين ظاهرهم طيب ولكن  :السائل 

  باطنه ال أعلمه؟
هناك فرق بني أن تتوسل بشيء يتعلق بك تتقرب به إىل اهللا فهو تَوسل بعمٍل : ال ال، أريد أن أقول :خ الشي



، )ومن تزكى فإنما يتزكى فإنما يتزكى لنفسه ( : صاحل، أما أن تتوسل بعمل صاحل لفالن هذا خيالف قوله تعاىل
تستفيد من اخلري، لو تَوسلت بأعمال األنبياء  هذا العمل الصاحل هو لصاحل ذاك الذي عمله لنفسه، وأنت ال

  .والرسل والصاحلني مجيًعا ما يفيدك هذا شيء
  فقط باحملبة  :السائل 
لكن بعملك الصاحل مبحبتك هللا مبحبتك لرسوله باتباعك اياه، هذا هو التوسل بالعمل الصاحل، أما عمل  :الشيخ 

  .غريك فهذا ما ميكن
  مبحبيت للرسول صلى اهللا عليه وسلم؟هل جيوز أن نتوسل  :السائل 
  .أيوة  :الشيخ 

  
  

  وهل جيوز أن أتوسل مبحبيت للناس الصاحلني سواء أحياء أو أموات؟ :السائل 
إذا كانوا صاحلني جيوز، لكن ال تـَُعني شخًصا؛ ألن املسألة فيها دقة، إذا أطلقَت كما فعلَت أخريًا فال  :الشيخ 

  .بأس
  ري جزاك اهللا خريجزاك اهللا خ: احلضور 
  أهال مرحبا، ما تؤاخذونا، ما عندنا شيء نَضيـْفُكم :الشيخ 

  .وجودك كفاية ...: احلضور 
  .أهال مرحبا :الشيخ 
  .أنت ضيف، شكرًا: قائل 

  .اهللا حيفظكم ...اهللا يبارك فيكم  :الشيخ 
  .يصري غصًبا عنا وعنك ليش أنتم دائًما متعارضني أنه ال، الزم يصري ممكن شيء خري عم ... :السائل 
الصحابة كانوا خمتلفني، فهل كانوا كلما اختلفوا تالقوا : أنه هذا أمر طبيعي: وشيء ثالث وأخري ... :الشيخ 

وتناظروا وتناقشوا، أمر غري طبيعي أمر غري ممكن عادة، لكن اآلن يعين الطلبة واألتباع أتباع فالن بن فالن أو 
هم، فبها يستطيعون أن حيكموا لزيد على عمرو أو لعمرو على زيد وهكذا، قواعد علمية من مشاخي ...عالن 

  ."اعِرف احلق تعرف الرجال " يعين احلق ال يُعَرف بالرجال 
من توصي باألخذ يف احلديث من توصي من املعاصرين باالعتماد على تصحيحه؟ فهمت : يا شيخ :السائل 



  السؤال يا شيخ؟
  . اجلوابفهمته جيًدا وأفكر يف :الشيخ 
  الشيخ سليم ...مبا فيهم التالميذ الذين يعين . مبا فيهم التالميذ يا شيخ :السائل 
يف شّح، يعىن لكن يف عندكم الشيخ مقبل هو من تالميذي يف اجلامعة اإلسالمية، لكن فيما بعد ما  :الشيخ 

إيل بعض آثاره فأعجبت ا، مث شاء اهللا هو انطلق، الشيخ مقبل جيد، ويف عندنا شاب مصري ناشئ كان أرسل 
زارين يف َعمان من سنتني تقريًبا امسه احلويين، هذا أيًضا يعىن يـُْرَجى له مستقبل طيب، عندنا يف َعمان وهو أوًال 

شيء من آثاره هذا أيًضا يـُْرَجى له مستقبل، لكن يف اعتقادي  ...ألباين وسوري مثلى، وهو الشيخ شعيب ال بد 
 يقرتن معه التَدين والتَخلق باألخالق اإلسالمية فستكون االستفادة ِمن علِمه ليس كما ينبغي، هذا العلم إذا مل

اإلنسان مل يستفد من علم احلديث بدايًة، فهو يف صالته ليس سنـيا، يف زيه ليس سنـيا يف منطقه يف ُخُلقه إىل 
  آخره، لكنه قوي 

  يف عقيدته؟  :السائل 
  يف عقيدته ال أستطيع أن أقول إنه سلفي لكن :خ الشي

  . ...أثىن عليه يف الكتاب ثناًء يعىن كبريًا يف خترجيه لألحاديث  :السائل 
أن يقول كلمة لكن هو مل يتَشبع ا، ما يعِرف أحد عنه أنه سين أو سلفي، يف  ...هذا ال يكفي  :الشيخ 

ان حيث هو حديث السكن ا، فهو كأنه يعين يكتب ما ينشر  قوي، فضًال عن َعم  ...دمشق اليت عاش ا 
كمهنة ووظيفة وحنو ذلك، فاحلديث مل يـَُقوْمه، لكن يعىن من الذين يكتُبون يف الساحة وُخيَرجون هو إىل َحّد  

يف العلم كبري جيد، يتلوه من بعده ِصهرُه عبد القادر األرناؤوط هو من يوغصالفيا ليس من ألبانيا وهو دون ذاك 
 -، لكنه خٌري منه ُخُلًقا، وعندنا يف َعَمان َشاب ناِشئ امسه على حسن فُريَجى له ...واحلديث وبصورة عامة يف 

يُرَجى له مستقبل طيب، هؤالء الذين حيُضُرين ذكرهم  - إن استقام على الطريقة وثبت على البحث والتحقيق 
  .اآلن

  . ... :السائل 
خترجيه لألحاديث  ...علم احلديث  ...وال يعين أعرف عنه أنه  ...ويعين  ...يف املوسم  وأنا لقيته ... :الشيخ 

  عنه رأيه ...تصحيحه وتضعيفه حىت 
  . ...وهو أظن يَضعف هذا احلديث  ...يف عنده كتاب يف ختريج حديث السوق  :السائل 
  موجود يف السوق؟ :الشيخ 



  . ...نعم يف جدة  :السائل 
  يل نسخةاشرت  :الشيخ 
  .طيب حاضر :السائل 
  . ...يضعف حديث  ...هذا احلديث يف الكتاب يضعفه يعين أظن كتاب  ... :السائل 

  
  الشيخ بكر أبو زيد كيف حاله؟ :السائل 
  .ناشئ، ناشئٌ  :الشيخ 
  اطلعت على كتابه؟ :السائل 
  . ... :الشيخ 
  . ...يث منهج الرجل فهو يصحح املسألة ال من حيث احلكم لكن من ح ...ما رأيك؟ مسح الوجه  :السائل 
  . ...أنا أجبت عن هذا ناشئ ناشئ ال تستطيع أن تأخذ منه  :الشيخ 
  . ...حديث العني  ... :الشيخ 
لكن اللي بيهم اآلن إطالق الشخص باحلديث من ناحية حديثية ال من ناحية تفصيلية ما رأيك؟  ... :السائل 

  تضعيفه للحديث ...
  أقول؟ أخطأ األلباين وأصاب ابن باز هههماذا  :الشيخ 
  ال :السائل 
احلق معنا يف هذه القضية ولعلك فهمت اجلواب من البحث  ...هذا أظن بيصري بعد أن تبَـني له احلّق  :الشيخ 

السابق، فهو يتمسك بالقواعد اجلامدة، هو ال يقدم ال ألباين وإىل من دون األلباين علًما، ألن هذا الذي يبين 
عليه حكَمه هو املعروف هو اجلادة فهو سار على اجلادة، لكن اجلادة ال تصلح دائًما وأبًدا؛ ألنه كما قيل يف 

فحينما يقال أنه، يقولون لنا كثري من طالب العلم كيف أنت  ...حىت  "ما من عام إال وقد ُخص " : علم الفقه
ابن حبان وأنت بتقول كذا وكذا، طيب أنا ما ذنيب يف أين  وفالن وتقع ...حىت تصحح أو ُحتَسن احلديث وفالن 

  .أقول هذا؟ نعم 
  ]يرد على مكاملة هاتفية[

عافاِك اهللا  ...طيبني  ...كيف أنتم؟   ...أمحد اهللا إليك  ...وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته  :الشيخ 
  . ...اآلن قريَبا  ...ما شاء اهللا  ...أليس وقت الظهر قريب  ...واهللا  ...



  .باقي سبع دقائق: قائل 
سبع دقائق باقي عندنا هنا يف ُجدة فإذا كانت األسئلة قليلة ويتسع هلا مثل هذه الدقائق القصرية فهاته  :الشيخ 

أظن أنك ستفهمني  ...اذكري قاعدة العموم وجزء من أجزائه، وضح لِك؟ طيب  ...أي نعم  ...عافاِك اهللا 
إذ قالوا من هم الغرباء ( : ينما تسمعني أو تذكرين متام احلديث حيث له روايتان الرواية األوىلجواب سؤالِك ح

، والرواية )هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين ، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم : يا رسول اهللا؟ قال
ذا يف ضعيف اجلامع؟ ما ، أي نعم، ه)هم الذين ُيْصِلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي ( : األخرى

ما دام أنك أنِت ذكرِت  ...وش  ...أي نعم  ...نعم أنا معك  ...أذكر واهللا، ما أذكر، رمبا جتدينها يف املشكاة 
آا تكوى ا جباههم صحيح بس هذا ال  ...األحاديث الواردة يف الصحيحني  ...أنه َمن كان عاصًيا يـُْعَذر مث 

هو يقول هكذا؟ ال هذا   ...بالنسبة إليه؟ أيوة  ...وضح؟ نعم نعم  ...معليش  ينايف مقال هذا ال ينايف مقال
  .كالم 

  


